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Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 

 

 

 

 
 
 
 



—   10   — 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
 

Zabal bihotzok errukirako, 
sendo bihotzok borrokarako. 

 
 
—Gizon-emakume barri, kondairaren eragile 
gizatasun barriaren oinarri eta egile. 
Gizon-emakume barri arriskuen onartzaile, 
fede-bizitzan ausarta, zailtasunetan garaile. 
 
—Gizon-emakume barri, esperantzaren gudari, 
zuzenaren gose-egarri, egi bidean bidari. 
Gizon-emakume barri, ez kate ta ez lokarri, 
askatasunaren jabe eta askatasun-azkarri. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
Jainkoari lepo emonda, munduari egokituegiak 
bizi garanean, haren bildur izaten gara, gura ez 
geukeanarantza goazela ikusten dogulako. Jo 
daigun Jainkoaren errukira, konfiantzaz: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaganako hurtasuna eta uste 

ona emoten deuskuzuzana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren bizitzaz biziazoten 

gaituzuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, bizitzearen testigu egiten gaitu-

zuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Bizi-kalitatea, osasuntsu izatea eta danerik 
eukitea da, ala norbere buruagaz benetan pozik 
egotea? Bizitzearen testigu izatera deitzen gai-
tuan Jainkoari zuzendu gakiozan erreguka: 
 
—Elizearen alde:barru-barrutik hunkitu daiten 

gizarte eta kontsumo-kultura honek bazterre-
ratzen dauzanekaz, eta itxaropena eta poza 
emon deieezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Kontsumogarri, edo erabiliak edo bortxatuak 

diran emakumeen alde: euren duintasuna au-
tortu dakien, eta dagokien lekuan jarriak izan 
daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Baztertuen itxaropen diran borondatezkoen 

eta laguntzaileen alde: ezerk ez deien atzera 
eragin, eta zoritxarrekoei begiratzen irakatsi 
deiguen beste guztioi, eskatu deiogun Jau-
nari. 

—   5   — 

Entzun, Jauna, eta erruki nitaz,  
izan zakidaz laguntzaile, Jauna».  
Negarra dantza bihurtu deustazu, 
Jauna, ene Jainkoa, 
eskerrak emongo deutsudaz beti. R/.  
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 

Ondo ete dago geure erratuen, erruen edo desbideratzearen 
errudun inor salatzea? Ez ete da hobe gure pekatua autor-
tzea eta Jainkoaren ontasuna onartzea? 
 
 
Erregeen lehenengo liburutik   (1 Erg 17, 17-24) 
 
Egun hareetan, gaixotu egin zan Sareptako alargunaren se-
mea, oso larri gaixotu ere, arnasa barik gelditzeraino. Ema-
kumeak esan eutsan Elias profeteari: “Ez dot zugaz ezer ere 
jakin gura, Jainkoaren gizon! Nire okerren gomutapena barri-
tzera eta nire semea hiltera etorri al zara?” 
Eliasek erantzun eutsan: “Ekatzu semea”. Hartu eutsan umea 
altzotik, eroan eban gora, bera bizi zan gelara, eta bere 
ohean ipini eban. Ondoren, honan egin eutsan dei Jaunari: 
“Jauna, ene Jainkoa, ni bere etxean hartu nauan alargun hau 
ere atsekabetu egin behar al dozu, semea hilarazoz?” Gero, 
hiru aldiz etzun zan umearen gainean eta oihu egin eutsan 
Jaunari, esanez: “Jauna, ene Jainkoa, mesedez, etorri daki-
ola barriro ume honi bizi-arnasea”. 
Entzun eban Jaunak Eliasen deia eta etorri jakon bizi-arnasea 
umeari eta berbiztu egin zan. Eliasek, orduan, umea hartu, 
goiko gelatik jatsi eta amari emon eutsan, esanez: ”Hona! 
Bizi da zure semea”. 
Emakumeak esan eutsan Eliasi: “Orain badakit Jainkoaren 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko ha-
margarren domeka honek aurkezten deuskun li-
turgiara. Jainkoa apur bat gehiago ezagutzeko 
aukerea emongo deusku, eta gure erratuetatik 
urtetera deituko. Zenbat bider uste izaten do-
gun Jainkoak zigortu egiten gaitula… Jainkoa ez 
da zigortzailea, senideok, bizitz-emoilea baino. 
Haren seme-alaba izan gura badogu, bizitzearen 
alde jokatu behar dogu, eta gizakiaren duinta-
sunaren alde. Eskatu daigun grazia hori gaurko 
liturgia honetan. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, 
Jauna, heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
† Bizitza guztiaren iturri dan Jainkoak, 
 bere Espirituagan biziazoten, 
 eta bere Semeagan salbatzen gaitunak 
 alkartu gaitu aintza emon deiogun. 
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—Gizon-emakume barri, 
     mugaz-gaindiko maitale, 
alkar artean oretuz arraza eta lurralde. 
Gizon-emakume barri, pobreen artean pobre, 
hauekin alkarbanatuz etxeko ogi ta aterpe. 
 
 

OTOITZA 
 

Ez zara zu Jainko barru-bakoa; 
gure zoritxarrak hunkitzen zaituana baino. 
Ezin dozu jasan zure seme-alaben zoritxarrik, 
ezin dozu jasan gure arduragabekeriarik. 
 
Zoritxarrean hantxe agertzen zara, 
jasapenean dagoana adoretu nahian; 
ez zara zigortzaile, bizitz emoile baino 
eta zure txikienen maitale samur. 
 
Zerk ezagutuazo leikigu zure bihotza; 
zerk entzunazoko zure berbea? 
Ezer gitxi gara zure berba barik, 
zure bihotzeko taupadetatik urrun… 
Emoiguzuz zu hurreratu zaikiguezan testiguak! 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 29, 2 eta 4. 5-6. 11-12a eta 13b 

 
 

R/. Goratuko zaitut, Jauna, onik atara nozulako 
 
Goratzen zaitut, Jauna, onik atara nozulako,  
arerioei nire lepotik pozten itzi ez deutsezulako. 
Jauna, Heriotz-leizetik atara nozu,  
zulora jaisteko zorian nengoala bizibarritu. R/. 
 
Kanta Jaunari, haren fededunok,  
goratu egizue, haren santutasuna gogoratuz. 
Une baterako da haren hasarrea,  
bizi guztirako haren on izatea. 
Arratsean negarra da gurean,  
poz-oihua goizean. R/.  
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—Jainkoagazko hartu-emonetarako aukerea do-
gunok zoritxarrean dagozanenganako Jainkoa-
ren errai hunkigarrien autorle izan gaitezan, 
gure inguruetan errukiaren zabaltzaile ager-
tuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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gizona zarana, eta zuk dinozuna benetan Jainkoaren berbea 
dana” 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
Jesusegaz benetan egiten danean topo, harek guztiz bereak 
egiten gaitu, eta bizitzarako ziurtasun paregabea emoten 
deusku. Entzun. 
 
San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik   (Ga 
1, 11-19) 
 
Senideok: Jakin behar dozue nik iragarri deutsuedan Barriona 
ez dala gizakien asmakizuna, ez dot-eta inongo gizakirengan-
dik hartu edo ikasi; Jesu Kristok agertu eustan. 
Ezaguna dozue, izan ere, noizbaiteko nire jokabidea judais-
moan: zeinen gogor pertsegitu neban Jainkoaren Eleizea, 
berau hondatu gurarik. Judaismoaren barruan, neure adineko 
herritar askori aurrea hartzen neutsan, gure asaben ohiturak 
beteten askoz sutsuago nintzan-eta. 
Baina Jainkoak, jaio baino lehenago bereizi eta bere ondona-
hiaz dei egin eustanak, gogoko izan eban bere Semea niri 
agertzea, beronen Barriona jentilei iragarri neien. Nik, or-
duan, ez neutsan hazur-maminezko inori aholkurik eskatu, ez 
neban ni baino lehenagotik apostolu ziranen bila Jerusale-
mera igon ere. Bat-batean, ostera, Arabia aldera jo neban; 
gero, Damaskora bihurtu nintzan barriro. 
Handik hiru urtera, Pedro ezagutzera Jerusalemera igon, eta 
hamabost egun egin nituan beragaz. Beste apostolurik ez ne-
ban ikusi, Jaunaren anaia Santiago izan ezik. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Hurreratu gaitezan Jesusen agertzen deuskun 
Jainkoaren aurpegira, errai hunkigarrietara, Ale-
luia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 7, 11-17) 
 
Aldi haretan, Nain izeneko herrira joan zan Je-
sus, bere ikasleak eta jente asko lagun zituala. 
Herriko sarrerara hurreratu zanean, hildako bat, 
ama alargun baten seme bakarra, eroien lur 
emotera. Herriko jente asko joian amagaz. 
Hau ikustean, errukitu egin jakon Jauna eta 
esan eutsan: ”Ez egin negarrik!” Hurreraturik, 
hilkutxea ikutu eban, eta eroienak gelditu egin 
ziran. Orduan, esan eban: ”Gazte, zuri dinotsut: 
Jagi!” Jagi zan hildakoa eta berbetan hasi, eta 
Jesusek amari emon eutsan. 
Bildurrak hartu ebazan danak eta Jainkoa gores-
ten eben, esanez: ”Profeta handia sortu da gure 
artean”. Eta hau ere bainoen: ”Jainkoa bere he-
rria salbatzera etorri da”. Judea eta inguruko 
lurralde guztian zabaldu zan jazoera honen ba-
rri. 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 


